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Etiker till Nordskiffer
Nordskiffer tar social hållbarhet till nya nivåer när delägare Tulsa Jansson anställs som ansvarig för
social hållbarhet. – Det känns kul att vara tillbaka och att det finns ett sådant stort fokus på social hållbarhet
i byggbranschen gör att man känner sig optimistisk inför framtiden, säger Tulsa.
Tulsa Jansson kommer närmast från en doktorandtjänst i tillämpad etik vid Linköpings Universitet och Malmö
Högskola där hon bland annat undervisat i mänskliga rättigheter. Tulsa har parallellt med Nordskiffer hållit filosofiintresset levande och har efter examen i politisk filosofi och moralfilosofi 2006 lett filosofiska kaféer på bland
annat Kulturhuset i Stockholm och Dunkers Kulturhus i Helsingborg. År 2011 startade hon ideella föreningen
”Svenska sällskapet för filosofisk praxis” som verkar för det filosofiska samtalets plats i samhället. År 2012 kom hon
ut med boken ”Du har svaren! Filosofi till vardags” på Brombergs förlag.
Schyssta värderingar och social hållbarhet prioriteras
- Det första jag kommer göra i min nya tjänst är att utbilda och certifiera alla på Nordskiffer i social hållbarhet
och mänskliga rättigheter, d.v.s. de frågor som utgör grunden för nya ISO 26000. Skifferexperter såväl som lageroch ekonomiansvarig kommer att åka iväg på internat under våren 2017 och sedan ha fortlöpande utbildning
i social hållbarhet framöver. Att handla med länder och företag som har schyssta värderingar och inte utnyttjar
sin arbetskraft är något vi prioriterat sedan starten av Nordskiffer. Synliggörandet av vår egen fokus på social
hållbarhet är viktigt både internt och externt. Målet är att vi inte bara ska vara skifferexperter utan även experter
på social hållbarhet, säger Tulsa.

World Trade Center i Växjö, beklätt med takskiffer på fasad.
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Tulsa Jansson, delägare och nyanställd etiker på Nordskiffer AB.
Kommer närmast från doktorandtjänst i etik vid Linköping Universitet.
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Nordskiffer är ledande återförsäljare av skiffer i Sverige. De största kundgrupperna är arkitekter, byggföretag och fastighetsbolag. Med noga utvalda leverantörer i Norden, Spanien,
England och USA garanterar Nordskiffer alltid hög kvalitet och sten från producenter med goda arbetsförhållanden. De vanligaste användningsområdena för skiffer är tak, fasad och
golv. Nordskiffer är medlem i Sveriges Stenindustriförbund och arbetar med fokus på miljö, etik och kvalitet i stenbranschen.

